بازخوانی ادله نقلی جترد نفس از دیدگاه آیتاهلل جوادیآملی
*

علی قدردانقراملکی

چکیده
کیفیت و نحوه وجودی نفس از مسائل چالش برانگیز فلسفی کالمی است .فالسفه و بیشتر متکلمان بـا
ِ
پژوهان نقلمحـور نیـز بـا
تمسک به ادله عقلی و نقلی از تجرد نفس دفا ،کردهاند؛ در مقابل ،اغلب دین
تأکید بر ادله نقلی از جسمانیت نفس جانب داری میکنند .با توجه به این تقابـل ،در ایـن مقالـه تـالش
شد تا ادله نقلی مسأله به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد .نویسنده بـرای نیـل بـه ایـن مهـم ،از
نظرات آیت هلال جوادی آملی بهره جسته و با روش کتابخانهای ،ابتدا مهمترین ادلله نقلی تجـرد نفـس را
استخراج و سپس تحلیل و ارزیابی نموده است .نتیجه مقاله به روشنی نشان داده اسـت کـه بـر خـالف
ِ
پژوهان نقلمحور ،بیشتر ادله نقلی مورد استناد فالسفه ،به ویژه با تبیـین و تحلیـل آیـت هلال
دیدگاه دین-
جوادیآملی ،بر تجرد نفس داللت دارند.
ِ
پژوهان نقلمحور ،آیت هلال جوادیآملی.
کلیدواژهها :تجرد نفس ،ادله نقلی تجرد نفس ،دین
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طرح مسئله

از مسائل مهم دانش حکمت ،مسأله نفسشناسی و نحوه وجود نفس است .محققان در
طول تاریخ در اینباره دیدگاههای مختلفی ارائه کردهاند .بیشتر دینپژوهـان در مقابـل
ماده باوران و ماتریالیستها بر دوئالیسم و مغایرت نفس و بدن معتقد هستند؛ لیکن در
کیفیت بُعد دوم انسان دارای خوانشها و رهیافتهای متنوعی هستند .در عصر حاضر
و میان متفکرین مسلمان ،گروهی نفس و بدن را مادی انگاشته و مغایرت این دو را به
اوصاف آنها باز میگردانند .ایشان معتقدند بدن جسم کثیف و نفس جسم لطیف است.
این گروه اغلب شامل دینپژوهان نقلمحور و اهالی مکتبتفکیک اند .در مقابل گروه
دیگری که اغلب شامل حکما و متکلمین عقلمحور هستند بدن را مادی و جسمانی و
نفس را غیر مادی و مجرد میدانند.
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مطابق دیدگاه گروه اول نفس همهون بدن جسمانی و مادی است و هیچ سهمی از
تجرد ندارد .از نظر آنان تفاوت جسم کثیف و جسم لطیف در عناصر تشـکیل دهنـده
جسم است .در جسم کثیف عناصر تشکیل دهنده و مولکولهای یک موجـود ،بسـیار
نزدیک به یکدیگر هسـتند؛ امـا عناصـر تشـکیل دهنـده جسـم لطیـف دارای فاصـله
بیشتریاند .برای نمونه ،سنگ جسم کثیف است که مولکولهای آن بسیار نزدیـک بـه
یکدیگر هستند .عناصر تشکیل دهنده بخار آب دارای فاصله بسیار بـوده کـه از آن بـه
جسم لطیف یاد میشود( .قزوینی ،بی تا۱۵۱:؛ مرواریـد )۱۱۹ :۱۰۱۹ ،بنـابراین نفـس
آدمی در عین مادی بودن از محدودیتهای جسم کثیف مبراست و میتوانـد هماننـد
حرکت آب در آوندهای گیاه ،در بدن (که جسم کثیف است) حرکت کند .البته انسـان
به وسیله نور علم و قدرت که از خارج و توسـط خـدای سـبحان بـر انسـان عنایـت
میشود ،توان انجام امور غیر مادی نظیـر ادراک را داراسـت( .اصـفهانی۱۱۹ :۱۵۹۷ ،؛
قزوینی)۷۱ :۱۵۷۵ ،

بر اساس مبانی گروه دوم و در حکمت متعالیه ،وجود از حیث مادیت و عدم آن به
سه قسم تحلیل میشود .قسم اول عالم ماده است که موجودات در آن دارای ویژگیها
و خصائص مادی هستند .قسم دوم عالم مثال یا برزخ است که در آن موجودات مجرد
از مادهاند؛ لیکن دارای برخ ی آثار مادی نظیر شکل ،مقدار ،وضـع و  ...هسـتند .قسـم
سـوم عــالم عقــل اســت کــه موجـودات در آن از مــاده و آثــار آن عــاری مــیباشــند.
(صدرالمتألهین۱۹ /۷ :۱۷۹۱ ،؛ طباطبایی)۵۵۵-۵۵۱ :۱۰۱۱ ،
عالم مثال و برزخ ،همانگونه که از نامش پیداست ،عالمی میان عالم عقـل و مـاده
است .موجودات این عالم به سبب نداشتن ماده و هیـوال ،مجـرد از مـاده و بـه سـبب
داشتن خصائص صورت جسمانی ،موجودی مادی و جسمانی هستند 1.موجودات این
عالم در حقیقت جسمانی -روحانی میباشند .از آنجا که از یکسو معیـار تجـرد نیـاز
اگر بدون ماده دارای تحقق باشد ،موجود مجرد است) و از دیگر سو موجودات مثـالی
و برزخی برای تحققشان نیازمند ماده نیستند ،در حکمت متعالیه افزون بر عالم عقل به
عالم برزخ و موجودات مثالی نیز مجرد اطـالق مـیشـود( .صـدرالمتألهین/۱ :۱۷۹۱ ،
۵۵۵؛ جوادی آملی۱۵۹۱ ،ب)۰۱/۵ :
ِ
مغایرت نفس و بدن و جسمانیت و مادی بـودن بـدن اتفـاق نظـر
هر دو گروه در
دارند2؛ ولی در کیفیت بُعد دوم انسان دارای اختالفاند .گروه اول نفس را جسم لطیف
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موجود به ماده برای تحقق و وجود است (اگر بدون ماده محقق نشود ،موجود مادی و

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته مقصود از جسمانی ،جسم مثالی است نه جسم هیوالنی که در عالم طبیعت حضور دارد.
 .2گفتنی است ،بدن طبیعی انسان مرک لب از جسد یا جسم کثیف و روح بخاری یا جسم لطیف است .روح
بخاری که از اخالط موجود در بدن تشکیل میشود ،در تمام بدن از طریق عروق و رگها جریان
داشته و قلب منشأ پیدایش آن است .این روح علت مباشری حیات است و در هر عضوی که جریان
داشته باشد ،آن عضو دارای حیات است و اگر در عضوی جریان نداشته باشد ،آن عضو فاقد حیات


70

معرفی کرده و لذا جسمانی میدانند؛ لـیکن گـروه دوم در جسـمانیت نفـس متوقـف
نمانده و معتقدند پس از حدوث جسمانی ،نفـس بـه موجـودی مجـرد مثـالی تبـدیل
می شود .البته نفس با این حرکت صعودی ،کماالت پیشین خود را از دست نداده و بـا
حفظ آنها تبدیل به موجودی مجرد میشود ،لذا نفس در نظر ایشان جسمانی-روحانی
است( .صدرالمتألهین)۷۵ /۹ :۱۷۹۱ ،
اهلتفکیک معتقدند با مراجعه به متون دینی و ادله نقلی ،جسمانیت لطیف نفس ثابـت
میشود و آنهه سبب اشتباه حکما و متکلمان عقلگرا شده ،تکیه بیش از اندازه آنان بر عقل
و مهجور ماندن نقل نزد آنان است .سخن ایشان صحیح به نظر نمیرسد زیرا حکمایمتأله
ِ
متکلمانعقلمحور از ادله نقلی نیز برای اثبات تجرد نفس بهره فراوان بردهاند .لذا در ایـن
و
تحقیق به ادله نقلیای که گروه دوم برای اثبـات ادعـای خـود از آنهـا اسـتفاده کـردهانـد،
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ِ
متکلمانعقـلمحـور ،دلیـل خـود را
میپردازیم تا ضمن اثبات تجرد نفس ،روشن شود که
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
میشود( .ابن سینا۱۵۵/۱ :۱۰۵۰ ،؛ صدرالمتألهین )۱۷۱/۹ :۱۷۹۱ ،چه بسا بتوان گفت روح بخاری
انرژی جسد انسان است که امروزه نیز با عنوان «هاله انسانی» شناخته میشود .همهنین میتوان با
روش عکسبرداری «کرلیان» آن را مشاهده کرد .البته گفته شده که افراد اهل ریاضت ،بدون ابزار
خاصی میتوانند روح بخاری را مشاهده کنند ،ازاینرو از دیرباز که این ابزار پیشرفته وجود نداشت،
اندیشمندان بر روح بخاری باور داشتند.
حکما وجود روح بخاری را روشن و بینیاز از برهان میدانند( .صدرالمتألهین )۵۰/۷ :۱۷۹۱ ،با این وجود
ادلهای برای اثبات وجود و همهنین جسمانیت آن اقامه کردهاند .حکما معتقدند با توجه به عدم تأثیر
مباشری مجردات در اجسام کثیف از سویی و تجرد نفس و جسم کثیف بودن جسد از سوی دیگر،
روح بخاری -که جسم لطیف است -واسطه میان نفس مجرد و بدن جسمانی (کثیف) است ،ازاینرو
وجود آن از طریق عقلی نیز قابل اثبات است( .صدرالمتألهین )۱۵۹ :۱۰۱۱ ،دلیل جسمانیت روح
بخاری آن است که اگر عصبی از بدن با طناب محکم بسته شود ،حس و حرکت آن عصب از بین
میرود .روشن است که بستن فقط مانع جریان اجسام و نه مجردات میشود ،ازاینرو حکم به
جسمانیت روح بخاری شده است( .صدرالمتألهین)۵۱/۷ :۱۷۹۱ ،

منحصر در دالیل عقلی ندانسته و از روش نقلی نیز بهره فراوان بردهاند .در پایان به بررسی
انتقادی ادله نقلی گروه اول مبنی بر جسمانیت نفس پرداخته و نشان خواهیم داد که اتفاقـا،
ادله مورد استناد آنان از اثبات ادعایشان عاجز است.
ِ
متکلمینعقلمحور و قرائتهـای مختلـف از
با توجه به فراوانی ادله نقلی حکما و
آنها ،محدودیت مقاله و نیز نیاز به بررسی تخصصی نظـرات هریـک از پیـروان گـروه
دوم ،در این تحقیق تنها به تبیین ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیـت هلال جـوادیآملی
میپردازیم؛ عمده دلیل انتخاب ایشان نیز ذوابعاد بودن و احاطه ایشان بر علـوم نقلـی
تبحر در حکمت و کالم عقلی است؛ از سویی مطابق فحص نویسنده ،تاکنون
همراه با ل
دیدگاه ایشان در خصو ،ادله ِ
نقلی دال بر تجرد نفس بـه صـورت منسـجم و یکجـا
تبیین نشده است.
آیت هلال جوادی آملی برای اثبات تجرد نفس از ادله عقلی و نقلی متعددی بهـره گرفتـه
است .در این مقاله ضمن تفکیک میان آیات و روایت ،به تبیین ادله نقلی مورد اسـتناد
ایشان میپردازیم.
 .1آیات تجرد نفس

قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اکرم ،6مهمترین منبع دینشناسی و عقاید اسالمی
است .این کتاب که معانی و الفاظ آن ،از سوی خدای بزرگ نـازل گردیـده اسـت ،در
مسأله نفسشناسی و به خصو ،تجرد آن ،به طور قطع دارای راهنماییهایی خواهـد
بود( .جوادیآملی )۷۰۱-۷۰۱ /۰ :۱۵۹۵ ،با وجـود چنـین منبـع معتبـری بهتـرین راه،
رجو ،به آن است( .جوادیآملی ۱۵۵۱ ،الف)۱۷ :
 .2-2ثواب و عقاب سریع

بر اساس یکی از اصول و قواعد دینی ،انسان تبهکار بالفاصـله پـس از مـرگ ،وارد
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شعلههای آتش شده و انسان نیکوکار به سرعت وارد بوستانهـای بهشـتی مـیشـود.
چگونگی مرگ تأثیری بر این موضو ،ندارد ،ازاینرو اگر تبهکار در دریا غرق شـود و
بدن او توسط ماهیان خورده شود ،با این حال ،بالفاصله پس از مرگ داخل شعلههـای
آتش خواهد شد :م ِ َّما َخطیئات ِ ِه ْم ُأغْ ِرقُوا َف ُأ ْد ِخلُوا نارا  1بر اساس این آیه ،با وجـودی

که قوم حضرت نوح 7در میان آب غرق شدند؛ اما خـدای توانـا بـه سـرعت آنـان را
مجازات و داخل آتش کرد .روشن است که نه تنها بـدن مـادی تبـهکـاران وارد آتـش
نمیشود؛ بلکه در اعماق آب قرار دارد .پس روح و نفس آنان است کـه بـه مجـازات
رسیده و در آتش قرار میگیرد( .جوادیآملی )۱۵۱/۱۹ :۱۵۷۵ ،آیـت هلال جـوادیآملی
تصـور و تصـدیق ایـن کـالم الهـی
باور دارد که در صورت عدم پذیرش تجرد نفس،
ل
ممکن نخواهد بود.
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شاید بتوان مدعی شد که این دلیل صرفا بر مغایرت نفس و بـدن داللـت داشـته و
تجرد نفس از آن استفاده نمیشود ،زیرا حیات برزخی و ثواب و عقـاب در آن ،مـورد
پذیرش قائالن به معاد جسمانی با رویکرد جسم لطیف نیز هست .آنان نیز مـدعیانـد
نفس که جسمی لطیف و رقیق است ،پس از جدایی از بدن بالفاصله وارد برزخ شده و
در آنجا ثواب و عقاب میبیند .آنان معتقدند جسم لطیف دارای خصائصی متفاوت بـا
جسم کثیف است ،ازاینرو میتوان تصور کرد که به سرعت وارد برزخ شده و پاداش
و عذاب شود .به دیگر سخن تالزمی میان «ثـواب و عقـاب سـریع» و «تجـرد نفـس»
وجود نداشته و نمیتوان از ثواب و عقاب سریع که مورد پذیرش و اصل دینی اسـت،
تجرد نفس را نتیجه گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نوح (.۱۷ :)۵۱

 .2-1امر الهی

ِ
حقیقت روح سؤال شد .بر حضـرت6
در صدر اسالم از پیغمبر اکرم 6پیرامون
ِ
آیه نازل شد که روح موجودی از سنخ امر خداستَ :و یَ ْسئَلُون َ ِ
وح
الر ُ
الروح ق ُِل ُّ
َك َعن ُّ
م ِ ْن َأ ْم ِر َربی  1در این آیه همانند آیات متعددی 2روح «امر الهی» معرفی شده است.
از نظر آیت هال جوادیآملی ،با مراجعه به آیـۀ شـریف َو مـا َأمرنـا ِإالَّ ِ
3
ـد
واح َ
ل
ُْ
روشن میشود که «امر الهی» بیش از یکی نیست« .امر» موجودی بسیط و ثابـت اسـت
که در آن حرکت راه ندارد ،چراکـه ترکیـب و حرکـت بـا وحـدت ناسـازگار اسـت.
4
ُـن َفیَکُـون
راد شَ یْئاً َأنْ یَقُـو َل لَـ ُه ک ْ
همهنین با مراجعه به آیة مبارک ِإنَّما َأ ْم ُر ُه ِإذا َأ َ
مشخص میشود که تحقق آن فقط با ارده الهی صورت میگیرد ،بنـابراین هرگـاه ذات
اقدس الهی اراده کند ،مراد آن حضرت به صورت دفعی و نه تدریجی (حرکت) محقق
۱۵۹۵الف)۱۵۵-۱۱۷ /۰ :
روح و نفس آدمی در آیۀ یاد شده ،امر الهی معرفی شده است .یعنی روح موجودی
بسیط و واحد است که فاقد حرکت است .همهنین روح -که از سنخ «امر» اسـت -بـا
اراده خدای یکتا محقق میشود و برای تحققش نیاز به حلول ماده ندارد .این خصائص
با عالم ماده سازگاری نداشته و از اوصاف عالم ملکوت است .حاصل آنکه ،روح مادی
نبــوده و همهــون عــالم ملکــوت ،مجــرد اســت( .رازی۱۵۹-۱۵۱/۱۰ :۱۰۱۵ ،؛
جوادیآملی)۷۰۵-۷۰۱ /۰ :۱۵۹۵ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1اسراء (.۹۷ :)۱۵
 .2غافر (۱۷ :)۰۵؛ نحل (۱ :)۱۱؛ شوری (۷۱ :)۰۱؛ قدر (.۱ :)۷۵
 .3قمر (.۷۵ :)۷۰
 .4یس (.۹۱ :)۵۱
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آیت هلال جوادیآملی با توجه به «امر الهی» معرفی شدن نفس در آیـۀ مـورد بحـث،
تجرد روح را اثبات کردهاند .این استدالل متوقف بر تطبیق روح بر نفس انسان است که
برخی پذیرفتهاند( .ابن شهر آشوب )۰۱/۱ :۱۵۱۷ ،لیکن به دلیل وجود روایتی در کافی
شریف شاید بتوان در این تطبیق به دیـده تردیـد نگریسـتک (کلینـی)۱۵۵/۱ :۱۰۵۵ ،
بنابراین در صورتی که مراد از «روح» در آیه ،نفس انسان باشد ،این استدالل صـحیح و
مورد پذیرش است و در غیر این صورت استدالل ناتمام است.
 .3-1کیفیت آفرینش انسان

در آیات مختلف و متعددی از قرآن کریم بر کیفیت آفرینش انسان اشاره شـده کـه بـا
مطالعه آنها تجرد نفس نتیجه گرفته میشود .در اینجا به برخی از آیات که مورد استناد
آیت هلال جوادیآملی قرار گرفته و چگونگی داللت آنها بر تجرد نفس اشاره میشود.
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أِ .
خلقآخر :در آیه شریفه ثُ َّم َخلَقْنَا النُّطْ َف َة َعلَ َق ًة ف ََخلَقْنَا ال َْعلَ َق َة ُم ْض َغ ًة ف ََخلَقْنَا ال ُْم ْض َغ َة
ِ
ِ
ـن الْخـالِقین  1از دو
آخ َر فَتَ َ
ناه َخلْقاً َ
ال َأ ْح َس ُ
عظاماً َفک ََس ْونَا الْع َ
ظام ل َْحماً ثُ َّم َأنْشَ ْأ ُ
بـار َك هل ُ
سنخ آفرینش و خلقت انسان سخن به میان آمده است .ابتدا به خلقت مادی و طبیعـی
وی اشاره شده که از خاک و گِل و سپس نطفه 2و پس از آن علقه ،مضـغه و اسـتخوان
آفریده شد و در نهایت با پیدایش گوشت و پوست خلقت بدن آدمی کامل شد .سپس
آخ َر» به آفرینشی از سنخ دیگر اشـاره مـیشـود کـه غیـر از
ناه َخلْقاً َ
با عبارت «ثُ َّم َأنْشَ ْأ ُ
خلقت طبیعی و مادی انسان است .در این آفرینش که غیر مادی است ،خدای دانا روح
ـن
آدمی را آفریده و خود را برترین خالق معرفی میکند .دلیـل ایـن سـخن کـه « َأ ْح َس ُ
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مؤمنون (.۱۰ :)۱۵
 .2دو انسان نخست (حضرتآدم 7و همسرش حوا) از خاک و گل و نسلهای پس از آنان هر یک از
نطفه نسل پیشین آفریده شدهاند( .جوادیآملی)۰۱۵ /۱۰ :۱۵۹۵ ،

الْخالِقین» ناظر به آفرینش غیر مادی انسان باشـد ،ایـن اسـت کـه پیهیـدگی و دقـت
جسمی و مادی انسان نه تنها با دیگـر مخلوقـات خیلـی تفـاوتی نـدارد بلکـه برخـی
حیوانات نظیر طاووس و فیل گویا از او زیباتر و برخی موجودات نظیـر کهکشـانها و
خورشید ،دقیقترندک پس خلقتی که موجب تمجید پروردگار شده ،باید آفـرینش ِ
روح
غیر مادی انسان باشـد کـه در دیگـر مخلوقـات نظیـر نـدارد( .رازی۱۵۵/۵ :۱۰۵۵ ،؛
صدرالمتألهین ۱۷۰-۱۵۷/۱ :۱۵۹۵ ،و ۱۵/۱؛ طباطبایی۵۱۵/۱۷ :۱۵۵۱ ،؛ جوادیآملی،
)۰۵۱ /۱۵ :۱۵۹۷
ِ
ِ
ال کَمثَ ِل َآد َم َخلَ َق ُه م ِ ْن تُ ٍ
راب ثُ َّم قـا َل لَـ ُه
ب .کُنفیکون :در آیه ِإنَّ َمثَ َ
ل عیسی عنْ َد هل َ
ک ُْن َفیَکُون  1از دو نو ،خلقت یاد میشود .خلقت نخست ،آفرینش مادی و جسمانی
است که منشأ و علت آن خاک است .خلقت دوم ،آفرینشی متفاوت و مربوط به «عالم
و تکثر ،زمان و مکان ،حرکت و ...راه ندارد .از آنجا که این ویژگیها منحصر در عـالم
مجردات است ،باید گفت عالم امـر ،از مصـادیق مجـردات اسـت ،بنـابراین آفـرینش
حضرت آدم و عیسی :دارای دو مرحله بود 2.نخست آفرینش مادی که جسم آنان از
خاک آفریده شد .سپس خلقت غیر مادی که روح و نفس آنان در عالم امر و به صورت
مجـــرد خلـــق شـــد( .صـــدرالمتألهین۵۵/۱ :۱۵۹۵ ،؛ طباطبـــایی۱۷۰/۱۱ :۱۵۵۱ ،؛
جوادیآملی۱۵۹۱ ،الف ۷۷-۷۰ /۱۰ :و )۵۰
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1آلعمران (.۷۷ :)۵
 .2البته این کیفیت آفرینش ،انحصار در این دو پیامبر نداشته و شامل تمام انسانها میشود .در این آیه از
آنجا که قرآن کریم در حال جدال احسن با مسیحیان است ،به صورت خا ،از حضرت عیسی 7نام
برده است( .جوادیآملی ۰۱۱ /۱۰ :۱۵۹۵؛ همو۱۵۹۱ ،الف)۷۷-۷۰ /۱۰ :
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آیت هال جوادیآملی با تمسک به دو گونه از ِ
آیات آفرینش انسان ،در صدد اثبات تجـرد
ل
نفس است .این آیات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.
أ .عدم تالزم میان «خلق آخر» و تجرد نفس :به نظر میرسد استدالل به آیه «خلق آخـر»
تام نبوده و نمیتوان با این آیه شریف ،تجرد نفس را اثبات کرد ،بلکه ایـن آیـه فقـط تـوان
اثبات مغایرت نفس و بدن را داشته و داللتی بر چیستی و حقیقت نفـس ندارنـد .توضـیح
آنکه ،آیۀ شریف «خلق آخر» از آفرینشی از سنخ دیگر خبر میدهد .سنخ دیگر ممکـن
است «موجود مجرد» باشد که در این صورت آیه بر تجرد نفس داللت خواهد داشت و
ممکن است مراد از خلق آخر «جسم لطیف» باشد .جسم لطیف نیز اگرچه مادی است؛
لیکن موجودی متفاوت با جسم عادی (که بدن بـا آن آفریـده شـده) اسـت ،بنـابراین
میتوان بر جسم لطیف نیز «خلق آخر» اطالق کرد .در صورتی که مراد آیـه ایـن معنـا
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

باشد ،تجرد نفس قابل اثبات نیست .از آنجا که مقصود آیه روشن نیست ،پس آیه فاقد
ظهور بوده و بر تجرد نفس داللت ندارد.
ب .تالزم میان «کن فیکن» و تجرد نفس :در این آیه شریف پـس از آفـرینش انسـان از
خاک که خلقتی مادی و از جسم کثیف است ،به آفرینش دیگـری اشـاره شـده و از آن بـا
تعبیر «کن فیکون» یاد میشود .در صورتی که بتوان مدعی شد که «کن فیکون» منحصـرا در
عالم ملکوت و مجردات محقق میشود –چنانکـه آیـت هلال جـوادیآملی در اسـتدالل بـه
«روح امر الهی» بیان کردند -این آیه شریف بر ملکوتی و مجرد بودن نفس داللـت خواهـد
داشت؛ لیکن اگر این مبنا پذیرفته نشود ،میتوان مدعی شد که نفس انسـان جسـم لطیفـی
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است که با «کن فیکون» ایجاد شده است .نگارنده همسـو بـا آیـت هلال جـوادیآملی« ،کـن
فیکون» را منحصر در عالم مجردات دانسته که اثبات آن در «روح امر الهـی» بیـان شـد و از
تکرار پرهیز میشود.

 .4-1زنده بودن شهیدان

از جمله ادله نقلی که بر تجرد نفس داللت دارند و آیت هلال جوادیآملی بر آنها تمسک
کرده است ،آیاتیاند که شهیدان را زنده معرفی میکنند .خـدای بـزرگ دربـاره شـهدا
مــیفرمایــد :و ال تقُولُــوا لِمــن یقْت ـل ف ـی ســبی ِل ه ِ
ِ
ـن ال
ال َأ ْمــوات بَ ـ ْ
َ ْ ُ َ ُ
َ َ
ل
ل َأ ْحی ـاء َو لکـ ْ
َ
تَشْ ُع ُرون 1این دسته از آیات به دو گونه بر مدعا داللت دارند:
أ .حیات نفس پس از مرگ :بر اساس این دو آیۀ مبارک ،اگرچه پس از نبرد و جهاد
با دشمنان خدا ،از بدن شهید پارههای پیکر و گاه تودهای خاکستر بیشتر باقی نمیماند؛
اما خدای متعالی آنان را زنده دانسته و تأکید دارد که مردم آنان را مرده نپندارند .تفسیر
و تبیین این سخن فقط با پذیرش تجرد نفس و روح آدمی و بقای آن در مقام ملکـوتی
امکانپذیر است( .صـدرالمتألهین۱۵-۷۷/۱ :۱۵۹۵ ،؛ جـوادی آملـی۷۰۵ /۰ :۱۵۹۵ ،؛
توضیح آنکه ،انسان متشکل از دو بُعد روحانی و جسمانی است .جسـم شـهید در
نبرد از بین می رود؛ ولی روح وی باقی است .از آنجا که انسانیت انسان بـه روح و نـه
بدن اوست ،با بقاء روح ،انسانیت باقی میماند اگرچه بـدن متالشـی شـود ،ازایـنرو
خدای سبحان میفرماید هستی شهیدان از بین نرفته و آنان همهـون تمـام موجـودات
زنده ،روزیخوار خدای مهرباناند( .جوادیآملی۱۵۹۵ ،الـف۱۷۱ /۰ :؛ همـو:۱۵۹۱ ،
 )۱۹۱-۱۹۷ /۱۷در صورتی که انسان فاقد بُعد روحـانی و نفـس مجـرد باشـد ،تمـام
هستی وی (جسم و بدن) در جنگ از بین میرود و دیگر نمـیتـوان حیـات شـهید و
مــرزوق بــودن وی را در پیشــگاه الهــی تبیــین کــرد( .رازی۱۵۵-۱۱۷/۵ :۱۰۵۵ ،؛
جوادیآملی۱۹۱ /۱۷ :۱۵۹۱ ،؛ همو۱۵۹۷ ،الف)۹۵ :
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بقره (۱۷۰ :)۱؛ ر.ک :آل عمران (.۱۱۷ :)۵
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ب .قرب معنوی :شهیدان نزد پروردگار خویش حضور داشته و روزیخوار اویند.
عبارت «عِنْ َد َرب ِه ْم» بر این قرب اشاره دارد .قرب رابطهای دو سویه است که یک وجود
توجه به آنکه خدای متعالی مادی نیست ،پس آنهه
به وجودی دیگر نزدیک میشود .با ل
به او نزدیک میشود نیز غیر مادی خواهد بود ،چراکه دو موجـودی کـه بـه یکـدیگر
نزدیک می شوند ،باید از یک سنخ باشند ،بنابراین روح شهید که نزد پروردگار حاضـر
است ،موجودی مجرد است( .طباطبـایی۱۱/۷ :۱۵۵۱ ،؛ جـوادیآملی۱۵۹۵ ،الـف/۰ :
 ۱۵۱و ۱۷۱؛ همو)۷۰۰ /۰ :۱۵۹۵ ،
نکته مورد توجه آنکه ،اگرچه این دسته از آیات پیرامون شهیدان و کشتهشدگان در
راه خدا نازل شده است؛ اما تجرد روح اختصاصی به آنان نداشته و شامل تمام انسانها
(حتی کافران) میشود ،چراکه در استدالل سخن از اصالت روح و ابزار بودن بدن شـد
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931
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که این دو مختص شهیدان نیستند .همهنین بسیاری از انسانها نظیر انبیا ،اولیا ،امامـان
و پیشوایان دین دارای مقامی بسیار باالتر از شهیدان معمولی هستند که به طریق اولـی
دارای روح مجرد خواهند بود( .جوادیآملی« ۱۵۹۷ ،أ»۹۵ :؛ همو)۷۰۰ /۰ :۱۵۹۵ ،
با بررسی دو گونه ا ستدالل بر آیات دال بر زنده بودن شهیدان ،روشن میشود که
استدالل نخست توان اثبات تجرد نفس را نداشته و فقـ ط مغـایرت نفـس و بـدن را
اثبات می کند .توضیح آنکه ،بقاء روح شهید ،داللتی بر تجرد آن ندارد .چه بسا نفـس
آدمی جسم لطیف و موجودی مغایر بدن باشد که پس از مرگ ،به بـرزخ رفتـه و در
آنجا باقی بماند.
دوم برخالف این استدالل تجرد نفس را ثابت میکند ،زیرا «قرب به خـدا»
استدالل ل
حد وسط استدالل قرار گرفته است .روشن است که فقط دو شیء هم سنخ میتواننـد
با یکدیگر مالقات داشته باشند .از آنجا که سنخیتی میان عنصـر و غیـر عنصـر وجـود
ندارد ،این دو نمیتوانند با یکدیگر دیدار داشته باشند ،بنابراین در صـورتی کـه نفـس

عنصری (جسم لطیف) باشد ،نمیتواند با خدا که غیر عنصری و مجرد است ،مالقات
داشته باشد .این درحالی است که آیه شریف از قرب و حضور انسان نـزد خـدا خبـر
میدهد ،بنابراین نفس غیر عنصری و مجرد است.
گفتنی است ،با توجه به تجرد ذات باری تعالی از ماده ،قرب به آن حضرت قطعا
قرب معنوی خواهد بود؛ لیکن برخی در صدد هستند تـا قـرب معنـوی بـه خـدا را
توسط نفس جسمانی تبیین کنند .این سخن تام نبوده و اگر روح جسم لطیف باشد،
قربی که برای او مطرح است ،جز قرب مکانی و جسمی نیست و باید تمامی اوصاف
این قرب جسمانی باشد .در این صورت دو طرف چنـین اضـافههـای محسـوس و
جسمانیای حتماً جسماند ،در حالی که خدا از جسم بودن منزه است ،بنابراین تنهـا
موجـود مجــرد از جســمانیت مـیتوانــد بـه خداونــد قــرب معنــوی داشــته باشــد.
 .5-1رجوع به سوی باری تعالی

بخش گستردهای از آیات قرآن کریم ،از مالقات انسان با خدا ،رجو ،انسان به سوی خدا و
هِ
ِ
ـر ِج ُعکُ ْم َجمیعـاً» 1آیـت هلال
حضور انسان نزد پروردگار سخن به میان آوردهاند« :إلَـی لال َم ْ
جوادیآملی این دسته از آیات را دلیلی برای تجرد نفس میداند ،زیرا مشـخص اسـت کـه
خدای یکتا ،موجودی مجرد و فاقد خصائص مادی است .هر موجـودی کـه نـزد موجـود
مجردی تحقق داشته باشد و با آن مالقات کند و به سوی او حرکت نمایـد ،آن نیـز مجـرد
خواهد بود .آیات متعدد یاد شده ،چنین ویژگیهایی را به انسان و نفس او نسبت میدهند،
ازاینرو نفس و روح آدمی ،مجرد و فاقد ویژگیهای عالم مـاده مـیباشـد( .رازی:۱۰۵۵ ،
۱۵۵-۱۵۱/۵؛ طباطبایی۱۱/۷ :۱۵۵۱ ،؛ جوادیآملی۱۵۹۷ ،الف)۹۷-۹۹ :
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مائده (.۰۹ :)۷
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توضیح آنکه ،بر اساس آیات متعدد یاد شده ،انسان به سوی خدا رجو ،مـیکنـد و
با پروردگار خویش مالقات خواهد کرد .اگر این رجو ،و مالقـات جسـمانی باشـد و در
زمان و مکان خاصی محقق شود ،الزم آید که طرف دیگر مالقـات (خـدای سـبحان) نیـز
مادی و جسمانی بوده و در همان مکان و زمان حضـور داشـته باشـد ،چراکـه مالقـات و
رجو ،امری طرفینی است .از آنجا که چنین الزمهای قطعـا باطـل اسـت و خـدای متعـالی
مبرای از ماده و خصائص آن مانند َسمت و جهـت اسـت و در آن حضـرت قـرب و بعـد
مکانی و زمانی فاقد معناست ،پس رجو ،جسمانی نیز باطل خواهد بود .با توجه بـه آنکـه
اصل رجو ،و مالقات به وسیلۀ آیات ثابت است ،ازاینرو بایـد گفـت رجـو ،و مالقـات،
روحانی و معنوی است که نفس مجرد آن را انجام میدهد( .جوادیآملی-۷۰۹ /۰ :۱۵۹۵ ،
۷۰۷؛ همو ۱۵۹۵ ،الف)۱۵۰-۱۵۵ /۰ :
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این دسته از آیات بر تجرد نفس داللت کامل داشته و استدالل آیت هلال جـوادیآملی
نیز تام است.
 .2روایات تجرد نفس

روایات و احادیث پیامبر اعظم 6و ائمه معصومین :در کنار قرآن کـریم یکـی از
ادله نقلی و اسباب تحصیل معرفت هستند( .ابـن طـاووس۱۱۰ /۱ :۱۰۵۵ ،؛ مجلسـی،
 )۱۵۱ /۱۵ :۱۰۵۵در مسأله مورد بحث روایات مختلفی وارد شده که طبق باور فالسفه
و به ویژه آیت هلال جوادی بر تجرد نفس داللت دارند .اینک به برخـی از ایـن روایـات
اشاره میشود.
 .1-2شنوایی اموات

پس از پایان جنگ بدر و در مسیر بازگشت ،پیغمبر اکرم 6با جنازه برخـی کـافران

اهل قلیب 1،شرو ،به صحبت کرد .پیـروان و اصـحاب کـه از ایـن سـخنان حضـرت
شگفتزده شده بودند ،پرسیدند :آیا مردگان را ندا میدهی و با آنان گفتوگو میکنی؟
پیامبر 6در پاسخ فرمود :نسبت به آنهه میگـویم ،ایـن کشـتههـا شـنواتر از شـما
هستند؛ اما توان پاسخگوییام را ندارند( .ابنابیالحدید)۱۵۷-۱۵۹ /۱۰ :۱۰۵۰ ،
همهنین مطابق روایتی دیگر ،امیرالمؤمنین 7پس از پایان جنگ جمـل فرمـان داد
تا جنازه «کعب بن سوره» و «طلحه» را از میان کشتگان بیابنـد و حضـرت بـا آنـان بـه
صورت جداگانه سخن گفت .یکی از یاران به حضرت گفت که ایـن دو نفـر ،چیـزی
نمیشنوند .حضرت در پاسخ فرمود« :و ه ِ
ال ِإن َُّه َما لَق َْد َسـم ِ َعا ک ََالمِـی ک ََمـا َسـم ِ َع َأ ْهـ ُل
َ ل
ول ه ِ
ب ک ََالم َرس ِ
الْقَل ِی ِ
ال» (شیخ مفید۱۰۱۵ ،الف۷۵ :؛ همو۱۰۱۵ ،ب۱۷۱ /۱ :؛ طبرسـی،
ل
َ ُ
 )۱۱۰-۱۱۵ /۱ :۱۰۵۵مطابق این دو روایتُ ،مردگان دارای توانایی شنیدن و فهمیـدن
کاری از پیامبر اکرم 6و حضرت علی 7صادر نمیشود .همهنین در انتهای روایت
نخست ،پیغمبر اعظم 6میفرماید که این مردگان نـه تنهـا شـنوا هسـتند؛ بلکـه از
زندگان شنواترند.
مشخص است که مردگان بـا گـوش و مغـز مـادی خـویش نمـیشـنوند و ادراک
نمیکنند ،زیرا آن دو پس از مرگ از کار افتادهاند ،پس انسان دارای نفس غیـر مـادی،
مجرد و زوالناپذیر است که بعد از مرگ و نابودی بدن باقی مانـده و ادراک مـیکنـد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1قلیب در لغت به چاهی که دهانه آن سنگ چینی نشده باشد ،گفته میشود .در جنگ بدر به سبب کثرت
کشتهشدگان دشمن ،دفن یکایک آنان ممکن نبود ،ازاینرو به دستور پیامبر اکرم ،6جنازه تمام
آنان را درون قلیب ریخته و همان جا دفن شدند .مقصود از اهل قلیب ،سران مشرک قریش است که
جنازه آنان در قلیب دفن شده است( .حلبی)۰۵۱-۰۵۵ /۱ :۱۰۱۵ ،
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(صدرالمتألهین۱۵-۷۷/۱ :۱۵۹۵ ،؛ جـوادی آملـی۱۵۹۵ ،الـف۱۵۵-۱۱۷ /۰ :؛ همـو،
 ۱۵۹۷الف)۹۹-۹۵ :
به نظر میرسد این روایات فقط بر اثبات نفس و مغایرت آن با بدن داللت داشته و
توان اثبات تجرد نفس را ندارند ،زیرا احتمال دارد نفس موجودی جسـمانی و لطیـف
باشد که پس از مرگ ،بدن را ترک و به عـالم بـرزخ کـوچ کـرده اسـت .روح بـا ایـن
اوصاف ،صدای معصوم 7را شنیده و متوجه میشود .البته ممکن است نفس موجودی
مجرد باشد که صدای پیغمبر 6و امام علی 7را شـنیده و ادراک کـرده اسـت .بـه
سبب وجود دو احتمال ،این روایات مجمل شده و بر هیچ یک از تجـرد و جسـمانیت
لطیف نفس داللت ندارند.
 .2-2افزایش ظرفیت روح با فراگیری علم
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

81

یکی از خصائص عالم ماده آن است که هر ظرفی دارای ظرفیت و گنجایش مشـخص
است .هر چه مظروف درون ظرف وارد شود ،از ظرفیت ظرف کاسته میشود .با دقت
در ارتباط میان علم و روح انسان ،روشن میشود که رابطـه ظـرف (روح) و مظـروف
(علم) بسان عالم ماده نیست؛ یعنی اینگونه نیست که روح انسـان ظرفیـت فراگیـری
صد مسأله را داشته باشد و پس از فراگیری تمام آن مسائل ،ظرفیت وی تکمیل شود و
گنجایش ادراک دیگر مسائل را نداشته باشد؛ بلکه آموزش ایـن صـد مسـأله ،موجـب
تقویت روح شده و گنجایش آن را افزایش میدهد و پس از آن ظرفیت فراگیری روح
مثال چندصد مسأله میشود.
ٍ
اء ی ِ
ل ف ِیـ ِه
ضی ُق ب ِ َما ُجع ِ َ
امام علی 7با عنایت به این ویژگی روح میفرماید« :کُ ُل ِو َع َ
ِإ َّال ِوعاء الْعِلْم ِ ف َِإنَّ ُه یت ِ
س ُع بِه» (شریف الرضی )۷۵۷ :۱۰۱۰ ،بر اساس این سخن شریف،
َ َّ
َ َ
ظرفیت روح انسان با افزوده شدن علم به آن ،افزایش مـییابـد .آیـت هلال جـوادیآملی
معتقد است این ویژگی ،دلیل بر تجرد روح و علم است ،چراکه این خصیصه ،مخالف

با عالم ماده است( .ابنابیالحدید۵۰/۱۷ :۱۰۵۰ ،؛ جوادیآملی ۱۱۹-۱۱۵ /۱ :۱۵۹۵ ،و
)۰۱۷-۰۱۰ /۵
آیت هلال جوادی آملی با استناد ویژگی کاهش ظرفیت ظرف با ورود مظـروف بـه آن
در عالم ماده ،در صدد هستند تا به سبب فقدان ایـن خصیصـه در نفـس ،تجـرد آن را
اثبات کند .در صورتی که این ویژگی در تمام مصادیق عالم ماده اعم از اجسام کثیف و
لطیف صحیح باشد ،میتوان این دسته از روایات را دلیل بر تجرد نفس دانست ،چراکه
با تبیینی که در دلیل یاد شد ،ظریفیت نفس با ورود مظروف کاهش نیافته و بلکه بیشتر
میشود؛ اما اگر مدعی شد که خصیصه مورد بحث ،مختص اجسام کثیف بوده و جسم
لطیف فاقد این خصیصه است ،استدالل ناتمام بوده و توان اثبات تجرد نفس را نخواهد
داشت.
آن را ثابت کرده و نیازی به بیان طوالنی یاد شـده نیسـت ،زیـرا ادراک و علـم مجـرد
است 1و مد ِرک آن نیز باید مجرد باشد ،ازاینرو ادراک از خصائص مجردات اسـت و
موجود مادی نمیتواند مد ِرک باشد.
 .3-2ناسازگاری معرفت نفس با محب لت به دنیا

امام علی 7از انس نفس با دنیا تعجب کرده و میفرماید« :ع ِجب ُ ِ
ـر َف نَف َْسـ ُه
ـت ل َم ْ
َ ْ
ـن َع َ
ف یَ ْأن َُس ب ِ َدا ِر الْ َفنَاء» (تمیمی آمدی )۹۱۵ :۱۰۱۵ ،بنابر این روایت ،در صـورتی کـه
کَیْ َ

بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

از آنجا که این دسته از روایات ادراک را به انسان و نفس او نسبت میدهند ،تجـرد

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ادله مختلفی نظیر «استحاله انطبا ،کبیر در صغیر»« ،انقسام ناپذیری علم»« ،عدم امکان حضور ماده در
ذهن»« ،مالل آور نبودن علم»« ،متغیر نبودن علم» و  ...بر تجرد علم داللت دارند که تبیین آنها در این
نوشتار میسر نیست( .ر.ک :صدرالمتألهین۰/۱: ۱۵۹۵ ،؛ طباطبایی۱۷۷-۱۷۰ :۱۰۱۱ ،؛ جوادی آملی،
۱۵۹۱ب۷۷/۰ :؛ همو۱۵۹۱ ،ج۰۷۱ :؛ همو۱۵۹۱ ،ب).۱۷۹-۱۷۵ :

81

فردی نفس خویش و جایگاه حقیقی آن را بشناسد ،با دنیا انس نخواهد گرفت .چنـین
اُنسی موجب تعجب حضرت امیر 7شده اسـت .توضـیح آنکـه ،انسـان در صـورتی
تعجب میکند که امر غیر عادی را مشاهده شود .انس دو موجود هـمسـنخ رخـدادی
عادی بوده و تعجب برانگیز نیست .تعجب حضرت حاکی از آن است که اتفاق عادی
رخ نداده و این دو (نفس و دنیا) از یک سنخ نیستند .با توجه به قطعـی بـودن مادیـت
دنیا ،روشن میشود که نفس غیر مادی است( .خوانساری۵۵۷/۰ :۱۵۱۱ ،؛ جوادی آملـی،
۱۵۹۷ب)۱۱۷-۱۷۵ :
این دلیل نقلی مورد استناد آیت هلال جوادیآملی فقط در صورتی بـر تجـرد نفـس داللـت
دارد که واژه «دار فناء» که در روایت ذکر شده ،شامل تمام انـوا ،موجـودات دنیـوی (اجسـام
کثیف و لطیف) شود .توضیح آنکه ،دنیـا و عـالم مـاده از موجـودات عنصـری و جسـمانی
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تشکیل شده که بخشی از آنان کثیف و بخشی لطیف هستند .در صورتی که انس نفس انسـان
با تمام این موجودات (اعم از جسم کثیف و لطیف) موجب تعجب حضرت 7شود ،روشن
میشود که نفس انسان نه جسم کثیف و نه جسم لطیف است ،بنـابراین تجـرد و غیـر مـادی
بودن آن اثبات میشود؛ لیکن اگر بتوان مدعی شد که مقصود حضرت 7از «دار الفنـاء» فقـط
اجسام کثیف و نه لطیف است ،در این صورت تجرد نفس اثبات نمیشود ،زیرا انس و الفـت
میان دو امر هم سنخ و لطیف محقق شده است.
 .4-2رفع خستگی نفس

بدن انسان پس از کار و فعالیت سخت و طوالنی ،خسـته شـده و نیازمنـد اسـتراحت
است .برای بازگرداندن قوا و نشاط بدن ،انسان به اسـتراحت ،صـرف غـذای لذیـذ و
مقوی ،بهرهگیری از امور لذت بخش و ...نیاز دارد .نفس نیز مانند بدن خسـته شـده و
ل
نیازمند رفع خستگی است .حضرت امیرمؤمنـان 7راه بـرون رفـت از ایـن حالـت را
کسب علوم و حکمتهای شیرین و جدید معرفی کرده استَ « :روحوا َأنْفُسکُم بِب ِ
ـدی ِع
ُ
َ ْ َ

ل ْاْلَبْ َدانُ » (کلینی)۰۹ /۱ :۱۰۵۵ ،
ل ک ََما تَ ِک ُّ
ال ِْحک َْم ِة فَإنَّها تَ ِک ُّ
حکما و آیت هلال جوادیآملی معتقدند در صورتی که نفس همهـون بـدن مـادی و
جسمانی بود ،باید راه رفع خستگی آن دو نیز یکسان باشد .درحالی که بدن به وسـیله
امور مادی و جسمانی نشاط میگیرد؛ ولی نفـس بـه وسـیله کسـب معرفـت ،علـم و
حکمت نشاط می یابد ،بنابراین سنخ وجودی نفس و بدن متفاوت اسـت .از آنجـا کـه
بــدن مــادی اســت ،پــس نفــس غیــر مــادی خواهــد بــود( .میردامــاد۱۵۵ :۱۰۵۵ ،؛
صدرالمتألهین۱۵۵ /۱ :۱۵۹۵ ،؛ جوادی آملی)۱۱۷ /۵ :۱۵۹۵ ،
به نظر میرسد این استدالل آیت هلال جوادیآملی صـحیح بـوده و تفـاوت راه رفـع
خستگی ،حاکی از تغایر وجودی آن دو است .به ویژه آنکه در روایت کسب حکمتها
و علوم جدید ،راه برونرفت نفس از خستگی بیان شده است .علم واقعیتـی مجـرد و
نفس جسمی لطیف باشد که برونرفت آن از کسالت ،با کسب علم و حکمت محقـق
شود ،صحیح نیست ،چراکه جسم لطیف موجودی مادی اسـت و قابلیـت و اسـتعداد
پذیرش علم ِ مجرد را ندارد.
گفتنی است ،این استدالل بر پایه تجرد علم استوار شده است .در صورتی که گروه
مقابل تجرد علم را نپذیرند ،مقدمات این استدالل نیز ناتمام خواهد شد و آنگاه شـاید
آنها بتوانند مدعی شوند که نفس و بدن هر دو موجـودات مـادی هسـتند و بـه سـبب
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غیر مادی است و فقط موجود مجرد میتواند پذیرای او باشـد ،بنـابراین فـرض آنکـه

اختالف در لطیف و کثیف بودن ،راههای برونرفت از خستگی آن دو متفاوت است.
 .5-2خلود

در روایات متعددی به خلود و زندگی ابدی پس از مرگ اشاره شده است .بـر اسـاس
روایات ،انسان کافر پس از مرگ به صورت همیشگی در جهنم معذب و انسان مـؤمن
به صورت دائم در بهشت متنعم است( .برقی۵۵۱/۱ :۱۵۵۱ ،؛ کلینی )۹۷/۱ :۱۰۵۵ ،در
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روایات ،خلود ا ز مسلمات فرض شده و در موارد متعدد به جای نام قیامت و آخـرت
واژه «دا ِر ال ُْخل ِ
ُود» به کار رفته است( .کـوفی اهـوازی۵۹ :۱۵۷۷ ،؛ ابـن شـعبه حرانـی،
َ
۰۱۷ :۱۰۵۰؛ شیخ مفید۱۰۱۵ ،ج۵۷۱ :؛ شـهید اول )۱۰۹ :۱۰۱۵ ،همهنـین در برخـی
روایات منکران امامت و والیت حضرت علی 7اهل خلود معرفی شده استِ « ،إنَّ َم ْن
َج َح َد َو َالیَ َة َعل ِیَ 7ال یَ َرى ب ِ َعیْن ِ ِه ال َْجنَّ َة َأبَداً» (مجلسی)۵۷۱ /۹ :۱۰۵۵ ،
خلود و حیات ابدی ،نیازمند موضو ،و موجودی ابدی است که زائـل نشـده و از
بین نرود .از آنجا که موجود مادی نمیتواند تا ابد باقی بماند و فنا پذیر است ،ازاینرو
نفس آدمی که به صورت همیشگی در قیامت حاضر است ،غیر مادی خواهد بـود .بـه
دیگر سخن ،خلود وصف انحصاری مجردات است و از آنجا کـه نفـس دارای خلـود
است ،پس تجرد آن اثبات میشود( .صدرالمتألهین۵۵-۵۱/۱ :۱۵۹۵ ،؛ جـوادی آملـی،
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۱۵۹۱ب۵۰۷-۵۰۰ /۵ :؛ همو۱۵۹۰ ،ب)۱۱۰-۱۱۱ /۵ :
به نظر میرسد این دلیل مهمترین و محکمترین دلیل تجرد نفس است- .همانگونه
که در تبیین دلیل اشاره شد -خلود نیازمند موضوعی ابدی است .با توجه به فرسودگی
دائمی عالم ماده که در اشیاء مختلف مشاهده شـده و امـروزه از آن بـا «آنتروپـی» یـاد
میشود ،موجودات مادی اعم از جسم لطیف و کثیف ،زوالپذیرند و قابلیت و استعداد
بقاء و ابدیت را ندارند .آیت هلال مکارم شیرازی در تبیین این نکته مینگارد« :عـالم بـه
طور دائم در حال فرسودگی و آنتروپی است و دالیل فـراوان علمـی ایـن فرسـودگی
دائمی را به اثبات رسانده .سیلارات ،ثوابت ،کهکشانها ،زمین و آنهـه بـر روى زمـین
است مشمول این قانون میباشند .این فرسودگی مستمر دلیل بر این اسـت کـه جهـان
ماده پایان و سرانجامی دارد ،زیرا فرسودگی تا بی نهایت نمی تواند ادامه یابد  ...ابدیت
به معناى بیانتها بودن است و چیـزى کـه بـی انتهاسـت ،نامحـدود اسـت( ».مکـارم
شیرازی)۱۱۵/۱ :۱۵۹۵ ،

با توجه به زوالپذیری عالم ماده است که پیروان جسم لطیف بـودن نفـس ،بـه صـورت
جدی بر زوال نفس پس از دمیده شدن در صور اول تأکید دارنـد ،چراکـه نفـس را جسـمانی
دانسته و جسم زوالپذیر است( .تهرانی۱۱۵ :۱۵۵۵ ،؛ مروارید)۱۱۱-۱۱۵ :۱۰۱۹ ،
براینپایه ،با توجه به خلود و زندگی ابدی نفس ،قطعا نفس مادی نخواهد بود ،پس
باید موجودی مجرد تام باشد تا بتواند زنـدگی ابـدی مـورد اشـاره روایـات را تجربـه کنـد.
(جوادی آملی« ۱۵۹۱ ،ب» ۵۰۰/۵ :ـ »۵۰۷
گفتنی است ،با توجه به ممکن بودن تمام مخلوقات ،وجـود و بقـاء آنـان در گـرو
عنایت خدا و به تبع آن حضرت است؛ لیکن برای تحقق یک معلول ،عالوه بـر علـت
فاعلی نیازمند تحقق سه علت دیگر (مادی ،غایی و صوری) نیز هست .علت فاعلی در
تمام مخلوقات اعم از مادی و مجرد محقق است .در اینجا سخن در علت مادی اسـت
موجودات مادی فاقد این استعداد هستند ،ازاینرو نمیتوانند خلود را تجربه کنند .البته
میتوان توالی اجسام و ماده را تصور کرد ،به گونهای که با معدوم شدن مـادهای ،مـاده
مشابه دیگری جایگزین آن شده و این سلسله تا ابد ادامه داشته باشـد؛ لـیکن ایـن بـه
معنای خلود یک موجود نیست.
بررسی انتقادی ادله نقلی گروه اول بر جسم لطیف بودن نفس

با توجه به روششناسی مکتبتفکیک روشن میشود که ایشان اهمیت بسیاری به ادله
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که آیا استعداد بقاء دائمی و خلـود را دارد یـا خیـر؟ بـر اسـاس مطالـب بیـان شـده،

نقلی داده و آن را بر دلیل عقلی مقدم میدارند ،بنابراین مهمترین دلیل این گروه در هر
مسألهای ،ادله نقلی خواهد بود( .قزوینی )۰۹ :۱۵۷۵ ،در مسأله مورد بحث نیز اینگونه
بوده و این گروه اهتمام خاصی به ادله نقلی داشته و معتقدنـد بـا مراجعـه بـه آیـات و
روایات جسمانیت و عدم تجرد نفس آدمی استنتاج میشـود( .اصـفهانی-۰۱ :۱۵۹۷ ،
۱۷؛ تهرانی۰۵-۵۷/۱ :۱۵۵۵ ،؛ مروارید)۱۱۷-۱۱۷ :۱۰۱۹ ،
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 .1منشأ آفرینش انسان

عمده ادله نقلی مورد استناد اهل تفکیک و به خصو ،آقا مجتبی قزوینی ،ادله نـاظر
بر منشأ آفرینش انسان هستند .با مراجعه به این دسته از ادله ،روشن میشود که نفس
و روح از عناصر مادی تشکیل شدهاند ،ازاین رو خود نیز موجـودی مـادی خواهنـد
بود .از جمله این ادله می توان به ادله نقلی ناظر بـر عـالم ذر (برقـی۱۵۷/۱ :۱۵۵۱ ،؛
صفار ) ۹۷ :۱۰۵۰ ،و ادله نقلی ناظر بر آفرینش انسان از خـاک و نطفـه (حـج )۷ :و
آفرینش او از خون (طبرسی۵۰۷/۱ :۱۰۵۵ ،؛ ابنابیالحدیـد )۱۵۵/۵ :۱۰۵۰ ،اشـاره
کــرد( .قزوینــی۱۰۷-۱۰۹ ،۱۱۰-۱۱۵ :۱۵۷۵ ،و ۷۱۵-۷۵۷؛ همــو ،بــیتــا۱۰۷/۱ :؛
مروارید)۱۱۷-۱۱۱ :۱۰۱۹ ،
پیروان تفکیک بر حدوث و بقـاء جسـمانی نفـس و حکمـای متألـه بـر حـدوث
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جسمانی و بقاء روحانی نفس باور دارند .ادله یاد شده اثبات کننده حـدوث جسـمانی
نفس هستند که هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند ،ازاینرو با تمسـک بـه ایـن دلیـل
نمیتوان دیدگاه رقیب را مردود اعالم کرد.
 .2حدوث انسان

ادله نقلی مختلفی از حدوث و سابقه عدم انسان حکایت دارندَ « :أ َو ال یذْ کُر ْ ِ
اْلنْسانُ َأنَّا
َ ُ

ك شَ یْئاً»( 1شیخ صدوق )۱۱۰ :۱۵۵۱ ،اهـل تفکیـک معتقدنـد از
ْناه م ِ ْن قَبْ ُل َو لَ ْم یَ ُ
َخلَق ُ
تبدل است و از دیگر سو تغییر
آنجا که از سویی موجود حادث همیشه در حال تغییر و ل
تبدل در مجردات محال است ،لذا موجود حادث نمیتواند مجرد باشد .با توجـه بـه
و ل
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حدوث نفس ،حکم به عدم تجرد آن میشود( .قزوینی)۷۱۵ :۱۵۷۵ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مریم (.۱۵ :)۱۷

حدوث آدمی از مسائلی است که عقل و نقل بر آن تأکید داشته و فالسفه نیز بر این
مطلب معترفاند و انسان را قدیم نمیدانند ،بنابراین اصل این سـخن مـورد پـذیرش
هردو گروه است؛ لیکن گروه اول میخواهند تا با پایه قرار دادن ایـن اصـل مشـترک،
جسمانیت نفس را نتیجه گیرند .به نظر میرسد بر خالف ادعای ایشان ،تالزمـی میـان
حدوث انسان و جسمانیت او نیست .با بررسی مدعیات اهالیتفکیک نکاتی در رد این
تالزم قابل تبیین است.
أ .اخص بودن دلیل از مدعا :اهل تفکیک در صدد انکار تجرد نفـس و اثبـات بقـاء
جسمانی آن هستند .آیات و روایات مورد استناد آنان ،مختص «حدوث» نفس بـوده و
ارتباطی به «بقاء» روح ندارد .حکمـت متعالیـه نیـز همهـون پیـروان مکتـب تفکیـک
حدوث نفس را جسمانی دانسته و آیات و روایات یاد شده را موافق خود میبیند ،لـذا
قوه ،از اوصاف
ب .جواز حرکت نفس ناطقه :حرکت که عبارت است از فعلی شده ل
قوهای نیست تا با فعلـی شـدنش
اختصاصی عالم ماده است ،چراکه در عالم مجردات ل
حرکت رخ دهد؛ لیکن نفس ناطقه که موجودی برزخی و میان عالم مـاده و مجـردات
است ،به سبب داشتن صورت جسمانی و اتحاد با بدن طبیعـی و مـادی و تـدبیر آن از
نوعی حرکت برخوردار است .پس از مرگ که ارتبـاط نفـس و بـدن قطـع مـیشـود،
حرکت نیز منتفی میشود.
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این دلیل تفکیکان نیز اخص از مدعاست.

 .3مغایرت نفس با علم و عقل

مطابق دیدگاه اصحاب تفکیک ،ادله نقلی با صراحت به مغایرت میـان روح بـا علـم و
عقل حکم دادهاند .برای نمونه ،برخی آیات به نکوهش عدم پیروی از عقل پرداختهاند:
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ال کَثیراً َأ َفلَ ْم تَکُونُوا تَ ْعقِلُون  1در اینکه مخاطب نکوهشهـای
َو لَق َْد َأ َض َّل مِنْکُ ْم ِجب ِ ًّ
الهی کیست ،سه فرض «جسم و بدن فرد خاطی»« ،عقل انسان خاطی» و «نفس و روح
فرد خاطی» متصور است .احتمال نخست باطل است ،زیـرا جسـم شـأنیت خطـاب و
مخاطب واقع شدن را ندارد .احتمال دوم نیز صحیح نیست ،چون عقل عین تعقل است
و هرجا عقل باشد ،تعقل نیز هست .مانند نور که هرکجا باشد ،نورانیت هم هست ،پس
سرزنش و خطاب آن به عدم تعقل معنا ندارد .با رد دو احتمال نخست ،احتمـال سـوم
ثابت میشود که مخاطب سرزنشهای الهی نفـس انسـان اسـت .نتیجـه ایـن سـخن،
مغایرت نفس و عقل است .اگر نفس همان عقل بود ،خطـاب نفـس نیـز ماننـد عقـل
بیمعنا میبود .در حالی که قرآن کریم ،در آیات متعددی این خطابات و سرزنشهـا را
ذکر کرده است( .قزوینی)۱۱۹-۱۱۷ :۱۵۷۵ ،
با توجه به آنکه از سویی علم و عقل موجوداتی نورانی و مجرد هستند و از دیگـر
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سو ،نفس مغایر آن دو بوده و از سنخ آنان نیست ،میتوان گفت نفـس موجـودی غیـر
نورانی و غیر مجرد است( .قزوینی۱۷۵ :۱۵۷۵ ،؛ همو ،بی تا)۱۰۷ /۱ :
در تحلیل این دلیل گروه اول چند نکته قابل ذکر است:
أ .عدم تالزم میان مغایرت و جسمانیت نفس :به نظر میرسد هـیچ تالزمـی میـان
مغایرت نفس با علم و عقل و جسمانیت نفس وجود نـدارد ،زیـرا موجـودات مجـرد
منحصر در علم و عقل نیستند تا اگر موجودی مغایر این دو باشد ،حکم به عدم تجـرد
آن شود ،بلکه ممکن است با وجود مغایرت ،موجودی مجرد باشد .برای نمونه ،خدای
سبحان غیر از علم و عقل است؛ ولی با این حـال موجـودی مجـرد اسـت .نفـس نیـز
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میتواند اینگونه باشد و در عین مغایرت با علم و عقل ،موجودی مجرد باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1یس (.۱۱ :)۵۱

ِ
روشنی نفس نه علم :مطابق ادله یاد شده ،نفس آدمی در ابتدا موجودی تاریک
ب.
است که پس از تحصیل علم و عقل از ظلمات خارج و خود موجودی نورانی میشود؛
اما تفسیر اهلتفکیک آن است که نفس خود نورانی نشده ،بلکه به سبب قرار گرفتن در
کنار نور عقل و علـم ،از نـور آن دو بهـره خواهـد بـرد( ،تهرانـی)۷۵-۷۱/۱ :۱۵۵۵ ،
بنابراین به نظر می رسد این تعبیر دقیق نبوده و باید معتقد شد که خود نفس تبدیل بـه
نور شده و یکی از مصادیق عالم انوار و مجردات میباشد.
 .4ذکر آثار مادی نفس

گروه اول با توجه به روایـاتی کـه در آنهـا آثـار و نتـایج روح بیـان شـده ،مادیـت و
جسمانیت نفس را نتیجه میگیرند .طبق این دسته از روایات ،روح دارای خصـائص و
ویژگیهایی است که با عالم ماده سازگار و با عالم مجردات ناسازگار است( .قزوینی،
سخن به میان آمده است( .برقی )۱۵۹/۱ :۱۵۵۱ ،بر اساس روایات نفس دارای صورت
و چهره است و در بهشت مشغول خوردن و نوشیدن است( .مجلسی)۱۱۷/۱ :۱۰۵۵ ،
مطابق این دسته از ادله نقلی ،نفس دارای اوصاف عالم ماده است ،بنـابراین مادیـت و
جسمانیت آن نتیجه گرفته میشود( .قزوینی۱۱۷-۱۱۰ :۱۵۷۵ ،؛ مروارید)۱۱۹ :۱۰۱۹ ،
در ادله یاد شده ،اوصاف جسمانی به نفس متصف شده است .اهل تفکیک معتقدند
که نفس جسم لطیف است و حکمای متأله معتقدند که نفس بیشـتر انسـانهـا مجـرد
مثالی است ،بنابراین هر دو گروه بر اتصاف نفـس بـر خصوصـیات جسـم (صـورت
جسمانی) باور دارند ،لذا این روایات مشترک بوده و نمیتـوان بـا تمسـک بـه آنهـا
دیدگاه رقیب را مردود اعالم کرد.
 .5تعریف نفس به جسم
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بی تا )۱۱۷-۱۱۵/۱ :برای نمونه ،در روایات از مالقات و گفتوگوی ارواح با یکدیگر
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با مراجعه به برخی روایات روشن میشود که به صورت مستقیم به تبیین چیستی نفس
وح ِج ْسم َرق ِیـق
الر ُ
پرداختهاند .برخی روایات بر جسمانیت رقیق روح تأکید دارندَ « :و ُّ
ق َْد ُألْب ِ َس قَالَباً کَث ِیفاً» (طبرسی۵۰۷/۱ :۱۰۵۵ ،؛ ابنابیالحدید )۱۵۵/۵ :۱۰۵۰ ،و برخـی
ِ
وح ُمتَ َحـرك کَـالری ِح» (کلینـی،
الر َ
دیگر نفس را موجودی هواگونه معرفی میکنند« :إنَّ ُّ

 )۱۵۰-۱۵۵/۱ :۱۰۵۵بر پایه این دسته از روایات اهلتفکیک معتقدند ،حقیقت روح از
سنخ هوا و لطیفتر از هواست ،بنابراین حکم به جسم ِ لطیف بـودن نفـس مـیکننـد.
(قزوینی۱۱۷-۱۱۵ :۱۵۷۵ ،؛ مروارید)۱۱۱ :۱۰۱۹ ،
اگرچه این دسته از روایات در ظاهر بر جسـمانیت نفـس اشـاره دارنـد؛ لـیکن بـا
مراجعه به مباحث روششناسی دینپژوهی مشخص میشود که نمیتوان بر این دسته
از ادله متوقف ماند .توضیح آنکه ،برای کشف نظر دین ،ضروری است تا به تمام ادلـه
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معتبر مراجعه و پس از جمعبندی میان آنها مسألهای را به دین نسبت داد.
در مورد بحث ،ادله مختلف عقلی و نقلی دیگری بر تجرد نفس (بقره۵۵ :؛ تمیمـی
آمدی۹۱۵ :۱۰۱۵ ،؛ کلینی )۰۹/۱ :۱۰۵۵ ،داللت دارند ،ازاینرو به صرف داللت چنـد
روایات (خبر واحد) بر جسمانیت نفس ،نمیتوان آن را نظر دین معرفی کرد .با توجـه
به ضعف دیگر اخبار دال بر جسمانیت نفس و وفور ادلـه معتبـر دال بـر تجـرد نفـس
(چنانکه گذشت) این دلیل تأویل برده میشود.
برای نمونه ،میتوان مدعی شد که این روایات ناظر بر بُعد جسمانی نفس هسـتند و یـا
اینکه مراد روایات از جسم رقیق ،مجرد مثالی است ،چراکـه در آن زمـان مباحـث فلسـفی
برای توده مردم روشن نبود و امام 7اگر از واژه مجرد و غیر مادی و اقسام آن (مجرد مثالی
و عقلی) سخن به میان میآورد ،مردم متوجه هیچ چیزی نمیشدند ،ازاینرو به جـای واژه
مجرد ،از واژه جسم رقیق که در مقابل جسم عادی قرار دارد ،استفاده کرده است.
جمع بندی و نتیجه گیری

پس از تبیین ،توصیف و تحلیل ادله نقلی جسمانیت و تجرد نفس ،روشن شـد کـه در
مجمو ،ادله نقلی بر تجرد نفس داللت دارند .البتـه برخـی ادلـه نقلـی مـورد تمسـک
آیت هلال جوادیآملی به نظر نویسنده تام نبود و توان اثبات تجرد نفس را نداشت؛ برخی
استداللهای نقلی ایشان نیز ناقص بوده و نیازمند مقدماتی بودند که تاحدودی در این
مقاله تکمیل شد .از میان آیات «ام ِرالهی»« ،کیفیت آفرینش انسان»« ،زنده بودن شهیدان»
و «رجو ،به سوی باری تعالی» بر تجرد نفس داللت داشته و «ثواب و عقـاب سـریع»
فقط بر مغایرت نفس و بدن و نه تجرد نفس داللت دارد .در بین روایات نیز «افـزایش
ظرفیت روح با فراگیری علم»« ،ناسازگاری معرفت نفـس بـا محبـت بـه دنیـا» «رفـع
خستگی نفس» و «خلود» بر تجرد نفس داللـت داشـته و «شـنوایی امـوات» فقـط بـر
مغایرت نفس و بدن داللت دارنـد .همهنـین ادلـهای کـه اهـلتفکیـک بـرای اثبـات
هم که اشاره بر جسمانیت نفس دارند توان مقابله با خیل عظیم ادله معتبر نقلـی دیگـ ِر
دال بر تجرد نفس را نداشته و به ناچار باید به تأویل این روایت پرداخت .در غیر ایـن
صورت به ناچار باید روایات فراوان دال بر تجرد نفس را به تأویل برد که بطـالن ایـن
انتخاب به دلیل تخصیص اکثر ،روشن است.
براینپایه ،میتوان نتیجه گرفت که اوال از میان دو دیدگاه جسمانیت و تجرد نفس،
دیدگاه تجرد نفس صحیح است؛ ثانیا ادله نقلی بر تجرد نفس داللت دارند و دلیل ایـن
دیدگاه بر دلیل عقلی منحصر نیست؛ ثالثا برخـی مسـتندات و اسـتداللهـای آیـت هلال
جوادی آملی نیز تام نبوده و بعضا نیازمند تکمیل و اصالح است ،لیکن مبنـا و تقریـر و
تبیین کلی ایشان از ادله نقلی مبنی بر تجرد نفس صحیح است.
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جسمانیت نفس ارائه کردند جز در یک مورد ،بر مدعایشان داللت تام نداشت .روایاتی
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منابع
 .۱ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبة هلال ( ،)۱۰۵۰شرح نهج البالغة ،به تحقیق محمـد
ابوالفضل ابراهیم ،قم ،مکتبة آیة هلال المرعشی النجفی.
 .۱ابن سینا ،حسین ( ،)۱۰۵۰الشفاء ،تحقیق سعید زاید ،قم ،مکتبة آیت هلال مرعشی.

 .۵ابن شعبه حرانی ،حسن بن علـی ( ،)۱۰۵۰تحـف العقـول عـن آل الرسـول،6
تصحیح علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین.
 .۰ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ( ،)۱۵۱۷متشابه القرآن و مختلفه ،قم ،دار
بیدار للنشر.
 .۷ابن طاووس ،علی بن موسـی ( ،)۱۰۵۵الطرائف فى معرفة مـااه

الطوائـف ،ج ،۱

قم ،خیام.
 .۱اصفهانی ،میرزا مهدی ( ،)۱۵۹۷ابواب الهدی ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .۵برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( ،)۱۵۵۱المحاسن ،تحقیق جالل الدین محدث ،قـم،
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دار الکتب اْلسالمیة.
 .۹تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمد ( ،)۱۰۱۵غرر الحکم و درر الکلم ،تصحیح سید
مهدی رجائی ،قم ،دار الکتاب اْلسالمی.
 .۷تهرانی ،میرزا جواد ( ،)۱۵۵۵میزان المطال  ،تهران ،چاپخانه آفتاب.
عبدال (۱۵۵۱الف) ،انسان در اسالس ،تهران ،مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 .۱۵جوادیآملی،
هل
 .۱۱ــــــــــــــــــــ (۱۵۵۱ب) ،تحریــر تمهیــد القواعــد ،ج  ،۱تهــران ،انتشــارات
الزهراء.
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۵۷تفسیر موضوعى قرآن کریم* سـیره پیـامبران ( ) در
قرآن ،تنظیم و نگارش علی اسالمی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۵الف) ،تفسیر موضوعى قرآن کریم* معاد در قرآن ،تنظیم
علی زمانی قمشهای ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۰ــــــــــــــــــ (۱۵۹۵ب) ،انتظار بشـر از دیـن ،تحقیـق و تنظـیم محمدرضـا
مصطفی پور ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۷ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱الف) ،تفسیر موضوعى قرآن کریم* صـورس و سـیرس

انسان در قرآن ،تنظیم و ویرایش غالمعلی امیندین ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۱ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱ب) ،نسبت دین و دنیا ،تحقیق و تنظـیم علیرضـا روغنـی
موفق ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۵ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۱تفسیر موضوعى قرآن کریم* حیاس حقیقى انسان در
قرآن ،تنظیم و ویرایش غالمعلی امیندین ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۹ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۵سرچشمه اندیشه ،تحقیـق و تنظـیم عبـاس رحیمیـان
محقق ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۷ــــــــــــــــــ (۱۵۹۰الف) ،تفسیر انسان بـه انسـان ،تحقیـق و تنظـیم محمـد
حسین الهی زاده ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۰ب) ،تسنیم* تفسیر قرآن کـریم ،ج  ،۵تحقیـق و تنظـیم
حسن واعظی محمدی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۱ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷الف) ،تسنیم* تفسیر قرآن کریم ،ج  ۱۵و  ،۱۱تحقیـق و
تنظیم سعید بندعلی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱الف) ،اسالس و محیط زیسـت ،تحقیـق و تنظـیم عبـاس
رحیمیان ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۰ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱ب) ،رحیق مختوس* شرح حکمة متعالیة ،تنظیم و تدوین
حمید پارسانیا ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۷ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱ج) ،شمس الـوحى تبریـزی ،تحقیـق و تنظـیم علیرضـا
روغنی موفق ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۵تسنیم* تفسیر قرآن کریم ،ج  ۱۰ ،۱۵و  ،۱۱تحقیـق و
تنظیم عبدالکریم عابدینی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷الف) ،وحى و نبـوس ،تحقیـق و تنظـیم مرتضـی واعـظ
جوادی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۹ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷ب) ،قرآن حکیم از منظر اماس رضـا ( ) ،ترجمـه زینـب
کربالئی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۱۷ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۷۵زن در آئینه جالل و جمـال ،تحقیـق و تنظـیم محمـد
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 .۱۱ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷ب) ،سروش هدایت ،تحقیق و تنظیم سید محمد صادقی،
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لطیفی ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .۵۵حلبی ،علی بن ابراهیم ( ،)۱۰۱۵السیرة الحلبیة و هو الکتاب المسمى إنسان العیـون
عبدال محمد خلیلی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
فى سیرة األمین المأمون ،تصحیح
هل
 .۵۱خوانسارى ،محمد بن حسین ( ،)۱۵۱۱شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکـم و
درر الکلم ،تحقیق جالل الدین حسینی ارموى محدث ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .۵۱سهروردی ،یحیـی ( ،)۱۵۵۷مجموعه مصنفاس شیخ اشـراق ،بـه تصـحیح و مقدمـه
هانری کربن و دیگران ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .۵۵شریف الرضی ،محمد بن حسین ( ،)۱۰۱۰نهج البالغة ،تحقیق صـبحی صـالح ،قـم،
هجرت.
 .۵۰شهید اول ،محمد بن مکی عاملی ( ،)۱۰۱۵المزار فى کیفیة زیاراس النبـى و االئمـة
( ) ،تصحیح محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی ،قم ،مدرسه امام مهدی (.)،
 .۵۷شیخ صدوق ،ابن بابویه ( ،)۱۵۵۱األمالى ،تهران ،کتابهی.
 .۵۱شیخ مفید ،محمد بن محمد (۱۰۱۵الف) ،تصحیح اعتقاداس اإلمامیـة ،قـم ،المـؤتمر
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931
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العالمی للشیخ المفید.
ال على العباد ،قم ،کنگـره
 .۵۵ــــــــــــــــــ (۱۰۱۵ب) ،اإلرشاد فى معرفة حجج ه ل
شیخ مفید.

 .۵۹ــــــــــــــــــ (۱۰۱۵ج) ،اإلختصاص ،تحقیـق علـی اکبـر غفـاری و محمـود
محرمی زرندی ،قم ،الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
 .۵۷صدرالمتأللهین ،محمد بن ابراهیم شیرازی (۱۷۹۱م) ،الحکمة المتعالیة فـى االسـفار
العقلیة االربعة ،دار احیاء التراث ،بیروت.
 .۰۵ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۵شرح أصول الکافى ،به تصـحیح محمـد خواجـوی و
تحقیق علی عابدی شاهرودی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .۰۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۱شرح الهدایة األثیریة ،تصحیح محمدمصطفی فوالدکار،
بیروت ،موسسة التاریخ العربی.
محمـد(ص)،
 .۰۱صفلار ،محمد بن حسن ( ،)۱۰۵۰بصـائر الـدرجاس فـى فضـائل آل ل
تصحیح محسن بن عباسعلی کوچه باغی ،قم ،مکتبة آیة هلال المرعشی النجفی.
 .۰۵طباطبایی ،محمد حسین ( ،)۱۰۱۱نهایة الحکمة ،قم ،نشر اسالمی.
 .۰۰ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۵۱المیزان فی تفسیر القرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.

 .۰۷طبرسی ،احمد بن علی ( ،)۱۰۵۵اإلحتجاج على أهل اللجـاج ،تحقیـق محمـد بـاقر
خرسان ،مشهد ،نشر مرتضی.
 .۰۱رازی ،محمد بن عمر ( ،)۱۰۵۵المطالـ

العالیـه ،تحقیـق احمـد حجـازی السـقاء،

بیروت ،دار الکتاب العربی.
 .۰۵ــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۵تفسیر کبیر(مفاتیح الغی ) ،بی جا ،کتابخانه طهوری.
 .۰۹فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،)۱۰۱۵العین ،تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی،
قم ،نشر هجرت.
 .۰۷قزوینی ،شیخ مجتبی ( ،)۱۵۷۵بیان الفرقان ،قزوین ،حدیث امروز.
 .۷۵ــــــــــــــــــ (بـیتـا) ،رسـالهای در معرفـة الـنفس ،نسـخه خطـی موجـود
درکتابخانه موسسه معارف اهل بیت( ،)،بیجا ،بینا.
 .۷۱کوفی اهوازی ،حسین بن سـعید ( ،)۱۵۷۷الزهـد ،تحقیـق غالمرضـا عرفانیـان ،قـم،
المطبعة العلمیة.
 .۷۱کلینی ،محمد بـن یعقـوب ( ،)۱۰۵۵الکـافى ،تحقیـق علـی اکبـر غفـاری و محمـد
 .۷۵مجلسی ،محمد باقر ( ،)۱۰۵۵بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األ هـار( )،
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
 .۷۰مروارید ،حسنعلی ( ،)۱۰۱۹تنبیهاس حول المبـدأ و المعـاد ،مشـهد ،آسـتان قـدس
رضوی.
 .۷۷مکارم شـیرازی ،ناصـر ( ،)۱۵۹۵پیـاس امـاس امیرالمـومنین( ) ،تهـران ،دار الکتـب
اْلسالمیة.
 .۷۱میرداماد ،محمد بـاقر ( ،)۱۰۵۵التعلیقة على أصول الکافى ،بـه تحقیـق سـید مهـدی
رجائی ،قم ،الخیام.

بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

آخوندی ،تهران ،دار الکتب اْلسالمیة.
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